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8e jaargang no. 2 juli 1972 

HET STADSRECHT door C.J.W. Gravendaal 

Bij het herdenken van Woerden 600 jaar stad vraagt men zich on
willekeurig af of wij hier nu met een oude of met een jonge stad 
te maken hebben. 
Bijna alle steden in de Noordelijke Nederlanden zijn van een be
trekkelijk jonge datum. 
De steden gingen eerst hun specifieke plaats innemen, niet alleen 
door versterkingen, grachten en poorten, maar vooral doordat 
een groep mensen het „stadsrecht" ontvingen en daardoor los 

SÜAT) werden gemaakt van het landrecht en zodoende een bevoorrechte 
plaats kregen ten opzichte van het hun omringende platteland. 
Voor Woerden was dit, naar de toen geldende tijdrekening 12 
maart 1371, nu 600 jaar geleden. 
Het oudst bekende stadsrecht in ons land is dat van Utrecht. In 
een oorkonde van 2 juni 1122 worden de voorrechten, aan 
Utrecht geschonken, bevestigd. 

Van Gouda weten wij dat graaf Floris V bij privilege van 23 juli 1272 ten verzoeke van de heer Nico-
laas van Cats „alle dat selve recht, dat die poorters van Leyden hebben" verleende. 
Amsterdam, die oude stad die op palen gebouwd is, verkreeg in 1300 het stadsrecht bij handvest van 
graaf Guy van Avennes (Guy van Henegouwen) die in 1296 na de dood van Floris V de grafelijke lan
den had geërfd. De dorpelingen werden nu voortaan poorters. De bekende historicus Jan ter Gouw 
schrijft er over in zijn Amsterdamse Taferelen. 

Arnhem herdacht in 1933 haar zeven eeuwen stad naar aanleiding van het op 15 juli 1233 door graaf 
Otto II van Gelre verleende stadsrecht. 

Op welk een imposante wijze vierde Haarlem in 1945, enige maanden na de bevrijding, op haar Gro
te Markt, haar zeven eeuwen stad! 
Doch het waren niet alleen de „grote steden" die stadsrecht ontvingen. 
Ook Ameide (1433), Ammers (1322), Axel (1213), Biervliet (1183), Bunschoten (1383), Gramsber-
gen (1442), Heenvliet (1469), Nijkerk (1413) en vele andere steden ontvingen in de loop der eeuwen 
stadsrecht. 
Woerden was niet de enige stad die stadsrechten van Albrecht van Beieren ontving. In 1364 werden 
de dorpen Grootebroek en Bovenkarspel met elkaar verenigd tot de „stad" Broek, die bij handvest 
van 2 augustus 1364 van Albrecht een stadsrecht verkreeg dat eensluidend was aan dat van Medem-
bliken Enkhuizen. 
Op 1 april 1398 verkreeg Noordwijk het stadsrecht van Albrecht doch het volgend jaar werd het 
daar weer ingetrokken! 
De Grondwet van 1848 maakte een einde aan het begrip „stad" en bracht het ons zo bekende begrip 
„gemeente". Alleen Amsterdam wordt in de grondwet nog „stad" genoemd in het artikel dat bepaalt, 
dat de kroning van de koning(in) plaats vindt in de stad Amsterdam. 
In de gemeentewet van 29 juni 1851 wordt het onderscheid tussen steden en platteland niet meer 
gevonden. In deze wet is tevens de benoeming van de burgemeester geregeld. Bij Koninklijk Besluit 
van 12 april 1852 No. 84 wordt dan benoemd Cornelis Jan Bredius. Herbenoemingen als burgemees
ter van Woerden geschiedden bij K.B. van 14 december 1856 No. 59 en 27 december 1862 No. 91. 
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VAARTUIGJE uit de ROMEINSE TIJD komt te voorschijn bij graafwerkzaam-
heden te Alphen a/d Rijn - Zwammerdam 

Vondstomstandigheden van dit unieke stuk vormen 
interessante bron voor de kennis van het leven van de 
bewoners van ons land, in de eerste eeuwen van onze 
jaartelling. 

P.C. Beunder 

Inleiding 

Voorafgaande aan de realisering van een omvangrijk bouwproject op het terrein van de Johannes-
stichting te Alphen aan den Rijn-Zwammerdam, werd door het Instituut voor Prae- en Protohisto-
rie van de universiteit van Amsterdam, een uitgebreid onderzoek ingesteld, naar de aard en hoeda
nigheid van het Romeinse castellum Nigropullo, aldaar gelegen l) 
Na de beëindiging van dit onderzoek in het voorjaar van 1971, kwamen, na enkele voorbereidende 
aktiviteiten, de bouwwerkzaamheden op gang. 
In het kader van dit bouwproject, wat o.m. voorziet in de bouw van meer dan tien paviljoens, werd 
medio december 1971 een sleuf gegraven, ten behoeve van een ondergrondse verbinding van bepaal
de gebouwen. 
Deze sleuf nu, gegraven inNO-ZW richting, een honderdtal meters ten westen van de exacte plaats 
van het Romeinse castellum Nigropullo, sneed de, in de bodem aanwezige, voormalige loop van een 
natuurlijk veenwater, onder een vrijwel rechte hoek. 
Dit veenwater, dat vanuit het zuiden (veenmoeras), met een ruime bocht om het castellum 2) west
waarts stroomde, om aldus na ongeveer 800 meter in de Oude Rijn uit te monden, vormde in de 
Romeinse be woningsperiode, voor de bezetting van het castellum een extra bescherming en tevens 
een uitstekende haven, waardoor de scheepstransporten van manschappen, voedsel en bouwmate
rialen, op gemakkelijke wijze konden plaatsvinden. Bovendien was over een lengte van meer dan 
600 meter, langs de zuidelijke oever van dit water, een stevige beschoeiing met belendende kade aan
gebracht. Ten zuiden, zuid-westen en ten westen van het (militaire) castellum, bevond zich een in
heemse nederzetting, wier bloeiperiode zo tussen 80 en 180 na Chr. viel. Vooral in de decennia na 
deze periode, lag de sterk inkrimpende inheemse nederzetting nog in hoofdzaak gesitueerd ten wes
ten van het castellum, in de direkte omgeving van de havenkade. 
Omdat tijdens de graafwerkzaamheden van eerdergenoemde sleuf, geen enkele bijzondere waarne
ming was gedaan, met uitzondering van een hoeveelheid houtresten, afkomstig van beschoeiingspa-
len, die afkomstig waren van de reeds gekenschetste beschoeiing, kwam het mij zeer merkwaardig 
voor, in beide taluds van de sleuf, ingebed tussen lagen slibklei van enkele meters dik, de doorsnede 
waar te nemen van een lang en vrij slank vaartuigje. 3) 
Nadat, opnieuw, het I.P.P. te Amsterdam was gewaarschuwd en ter plaatse een oriëntatie had plaats
gevonden, kon tot een overeenkomst worden gekomen, waarbij, de zich aan weerszijden van de sleuf 
bevindende gedeelten van het vaartuig, tot nu toe een unicum, zouden worden uitgegraven. 
Enkele opmerkingen rond de vondst. 
Nadat (machinaal) de bovenliggende grond was verwijderd, kwam in de zuid-oostelijke sleufwand, 
een ca. 50 cm lang achterstuk van het vaartuig tevoorschijn, terwijl in de noordwestelijke sleufwand, 
de fraaie voorsteven van het vaartuig in het daglicht terugkeerde. 
Het geheel is door het I.P.P. te Amsterdam onderzocht en zal t.z.t. in de officiële oudheidkundige 
organen worden gepubliceerd, terwijl het object voor conservering is afgestaan aan het Rijksmuseum 
voor Oudheden te Leiden. Vooral de aard en het nog afgelegen tijdstip van de officiële publikatie, 
vormden voor mij aanleiding, voor de historisch-geihteresseerden in onze streek, in een klein artikel 
wat aandacht aan deze vondst en de betekenis ervan, te geven. Te meer daar door jarenlange bestu
dering in z'n geheel, het mij hierbij geschikt voorkwam, een poging te doen, enkele op zich zelf 
staande gegevens eens met elkaar te vergelijken. 
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Afb. 2 Doorsnede van het vaartuigje in de westelijke sleufwand. Het maatlatje geeft een lengte van 35 cm. aan. 
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Afb. 3 Overzichtje van de dooi het I.P.P. te Amsterdam uitgegraven gedeelten van het vissersbootje. 

Afb. 4 Detail van de plecht van het vissersbootje. De holle vorm en de aanzet van het visbunluikje zijn goed te zien. 
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De vondst 
Het bootje nu is 6,98 m lang, met een grootste breedte van ongeveer 90 cm en gemaakt uit één stuk 
hout. Eikehout. Om het echter zonder nadere omschrijving als een uitgeholde boomstam aan te dui
den, lijkt mij onjuist. De strakkelijn en doelbewuste vormgeving van het geheel, wijzen op een vak
kundige verwerking van het materiaal ten opzichte van het doel. Kennelijk is bij de vervaardiging ge
bruik gemaakt van een dissel, een soort bijl met dwarsstaande bijtelachtige kop, Wanneer een derge
lijk gereedschap technisch beheerst wordt aangewend, is een optimaal resultaat mogelijk. De op
staande kanten, die zelfs enigszins naar binnen ombuigen, wijzen m.i. op het gebruik van een haal-
ijzer, teneinde de gewenste afronding te verkrijgen. 
Opvallend is de naar achteren smal toelopende vorm van het vaartuig, geaccentueerd door een rechte 
spiegel, bevestigd op de romp in een iets schuine, naar onderen toe naar buiten uitlopende stand. 
Deze constructie, die een hoge graad van vakmanschap illustreert, is technisch mogelijk, door vlak 
voor de spiegel een kurf (halve rib) aantebrengen en de tussenliggende ruimte dicht te slaan met een, 
met behulp van een zwei vervaardigd, vulstuk 4). In samenhang met de smalle vorm van het geheel, 
de sterk oplopende voorsteven en de aanwezigheid van een plechtje over de voorste twee meter van 
het vaartuigje, ligt het voor de hand te veronderstellen, dat de gekenschetste vorm van de spiegel te-
samen met de'aanwijzingen voor de aanwezigheid van een kleine scheg, de aanleiding vormen voor 
de stelling dat we hier te doen hebben met een duwbootje, d.w.z. dat het schuitje werd voortbewo
gen, door één persoon, die achterin stond en met behulp van een kloet of scheepshaakje, het bootje 
voortbewoog en zodoende gemakkelijk kon wenden in ondiepe kreken en op het open water. 
De vondst van een kleine kloet, die uit de onmiddellijke omgeving van het bootje stamt, 5 ) illustreert 
in hoge mate de aannemelijkheid van de geschetste zienswijze. 
Wanneer wij het voorste gedeelte van het schuitje wat nauwkeuriger bekijken, is er ongewild alle re
den voor verwondering. Op uiterst knappe wijze heeft de scheepsbouwer hier de constructie (nog 
steeds uit hetzelfde stuk materiaal) omhoog laten lopen en doen eindigen in een eenvoudig versierde 
steven, geflankeerd door twee vooruitstekende boordeinden, die sterk de indruk wekken voor be
scherming en als handgrepen te zijn aangebracht. 
Met behulp van een drietal planken is een plechtje geconstrueerd, dat een opvallende, holle vorm be
zit. Aan bakboordzijde bevindt zich in deze plecht een uitsparing, ongetwijfeld een luikje om onder 
de plecht te kunnen komen. De aanwezigheid van een achttiental ronde gaten onder in de romp 
voor aan stuurboordzij de, neemt alle twijfel weg omtrent de funktie van de ruimte onder de plecht. 
We hebben hier te doen met een op effectieve wijze ingebouwde visbun, die tevens de totale funktie 
van het vaartuigje bepaalt. 
De goede werking van een visbun echter vereist de aanwezigheid van een waterdicht schot in het ge
deelte van het vaartuigje, dat door vergraving niet meer voorhanden is. 
In samenhang met de a-symmetrische plaatsing van het visbunluikje, lijkt het aannemelijk, dat ge
noemd schot onmiddellijk op het genoemde luikje aansloot. Op afbeelding is een en ander geïmpro
viseerd weergegeven. Betreffend schot zal eveneens zeker ter versteviging van de wanden (men moet 
rekening houden met het verloop in de draad of nerf van het hout bij een bootconstructie uit één 
stuk rondhout) als rib hebben gefungeerd, waarbij ik vrijblijvend nog wil opmerken, dat dit eventu
eel de meest geschikte plaats geweest kan zijn voor de bevestiging van een kleine mast met bijbeho
rend zeiltje. 
Zo hebben we hier dus een prachtig voorbeeld voor ons van een inheems vissersbootje, gebouwd en 
gebruikt rondom het einde van de tweede eeuw van onze jaartelling. 
Eén opmerking, aangaande de eventuele Romeinse beihvloeding van de (inheemse) scheepsbouw 
qua model en constructie, moet mij nog van het hart. De betrekkelijke late datering van het vaartuig
je, alsmede het feit dat ten behoeve van de constructie gebruik is gemaakt van dezelfde soort spij
kers, als die we in de Romeinse verdedigingswerken en beschoeiingsconstructies aantreffen, kunnen 
erop wijzen, dat het onderhavige scheepje is voortgekomen uit vakkennis en zienswijze, die ten ge
volge van de aanwezigheid van de Romeinen en hun cultuuruitingen, de inheemse scheepsbouw zijn 
binnengekomen. 

Vondstomstandigheden en datering 
Wanneer men de totaliteit van de vondst in z'n directe omgeving wat nauwkeurig in ogenschouw 
neemt 6), dan valt op dat het vaartuigje is teruggevonden, in gezonken toestand met de voorsteven 
vrijwel tegen de toendertijd aanwezige (eiken) beschoeiing. Het water moet daar ca. 40 tot 80 cm 
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Afb. 5 Achtergedeelte van het vissersbootje. De schuine stand van de spiegel is mogelijk door de aanwezig 
heid van een kurf (halve rib) en een tussenliggend vulstuk. 
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Afb. 6 Kloetijzer en vishaak. De kloet werd gebruikt om het scheepje voort te bewegen en om te kunnen 
manoeuvreren met netten en fuiken. 



diep geweest zijn. De achtersteven ligt ongeveer 1,50 m uit de beschoeiing en derhalve ca. 12 cm 
dieper. De aanwezigheid van enkele schuin ingeslagen palen onder de oplopende voorsteven, geven 
grond aan het vermoeden dat met het scheepje, ook de wijze, waarop het gewoonlijk na gebruik 
werd afgemeerd, is teruggevonden. 
De schuin ingeslagen palen vormen namelijk een soort bokje, waarop, of misschien beter waarin, de, 
achter in de boot staande visser, z'n schuitje, voorzichtig „klem" kon varen. De plecht lag dan vrij
wel pal tegen de kadebeschoeiing, zodat de visser gemakkelijk vanaf de plecht, z'n „zootje" uit de 
bun halend, in manden op de kade kon zetten. 
Teneinde een (nauwkeurige) datering van het vaartuigje te kunnen geven, is de omgeving waarin het 
werd aangetroffen nauwkeurig onderzocht op de aanwezigheid van o.a. voorwerpen, waaronder aar-
dewerkscherven, waarvan door onderzoekingen elders, de gebruikstijd is komen vast te staan. 
Vooral de aanwezigheid van enkele scherven terra sigillata Dragendorff 45 en een tweetal gestempel
de fragmenten Dragendorff 31 (FORTVNATVS, Oost-Gallie lid; VITALIS (3), o.a. Rheinz. Ilcd), 
die werden aangetroffen op het niveau, waarin het vaartuigje was gelegen, bepalen de reeds meerma
len genoemde gebruikstijd van het bootje. 
Hierbij moet worden opgemerkt, dat in hetzelfde stort- en organisch afzettingslaagje, ook in grote 
getale de schelpen van de zoetwatermosselsoorten (Unio tumidus; Unio crassus batavus), alsmede 
verspreide fragmenten antraciet werden aangetroffen. Tussen de homogene klei, waarin het scheepje 
lag opgesloten, herhaalde zich ter hoogte van de bovenkant van het scheepje 7) eenzelfde afzettings
laag, waarin, behalve de reeds genoemde zoetwatermosselschelpen, wat verspreide grove kiezel en 
antraciet, geen ceramisch materiaal (meer) werd aangetroffen. 
Het aantreffen van de schelpen van zoetwatermossels, wijst ontegenzeggelijk op het feit, dat tijdens 
de gebruiksperiode van het vaartuigje er sprake was van zoetwater en dus ook van zoetwatervis die 
werd gevangen. Een en ander zou kunnen samenhangen met de aanvang van het verzandingsproces 
aan de Rijnmond, wat met het verzoeten van het water, het beëindigen van de eb- en vloedwerking, 
bewerkstelligde, welke veronderstelling wordt geaccentueerd door de gekonstateerde wijze van af
meren van het vissersbootje, die toch slechts funktioneel kon zijn in water met gering niveauverschil, 
althans over een betrekkelijk lange tijdsduur (bijv. gedurende de zomermaanden). 
Het ontbreken van ceramisch materiaal in de afzettingslaag ter hoogte van de bovenkant van het 
scheepje, wijst m.i. op het in onbruik raken van dat gedeelte van de havenkade; anders gezegd de 
belendende bewoning (het noord-westelijk gedeelte) van de vicus verdwijnt. 
Een veronderstelling die zeer goed past in het licht van de uitkomst der overige vic.us-gegevens. 

Besluit 
Wat een schat aan gegevens heeft de vondst van het bootje uit de Romeinse tijd opgeleverd voor een 
bredere kennis van het leven van de bewoners van ons land en met name in onze streek, gedurende 
de eerste eeuwen van onze jaartelling. En dan spreek ik nog niet eens over de esthetische zijde van 
deze unieke vondst. Het is dan ook in samenhang met de beschreven vondst van het vissersbootje, 
dat ik nog eens wil wijzen op de diverse graffitti op kruiken, die tevoorschijn gekomen zijn, waarvan 
de tekst ons leert, dat de inhoud van de'kruiken uit smakelijke vissaus moet hebben bestaan en die 
derhalve achtergrond geven aan de praktische zin van de aanwezigheid van nijvere vissersmensen in 
de nederzetting rondom het Romeinse castellum. 
Tenslotte leek het mij zinvol, u, met een poging om het complex van gegevens rond het vaartuigje 
samen te vatten in een geordend picturaal beeld, te confronteren. Dat het hierbij niet gaat om iden
titeit in alle details, is duidelijk. De bedoeling is slechts een flits van het werkelijke leven uit die tijd 
vast te leggen, hetgeen toch de wezenlijke achtergrond van alle wetenschappelijke onderzoek vormt. 

1) Zie eventueel Heemtijdinghen nr. 25 november 1969 pag. 20 ev. 

2) Zie afbeelding 1. 

3) Zie afbeelding 2. 

4) Op afbeelding 5 is de schuine stand van de spiegel en het waterdicht maken met behulp van een vulstuk duide
lijk zichtbaar. 

5) Zie afbeelding 6. 

6) Zie vooral afbeelding 3; op de voorgrond de uitgegraven achterzijde van het bootje, op de achtergrond de voor
steven, alles in de oorspronkelijke ligging. 

1) Op afbeelding 2 is de struktuur van deze laag alsmede een stuk grove kiezel goed waarneembaar. 
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Afb. 7 Tekening van het visbootje in z'n „gebruikssituatie". 
Links achteraan het in stcenbouw opgetrokken castellum. Op de achtergrond de in omvang en bloei 
afnemende vicus. 

DE SCHUTTERIJ TE BODEGRAVEN IN 1785 

Bodegraven den 31 Augustus. 

Heden middag vergaderde onze Schutterije voor het huis van derzelver Collonel den Wel.Ed. Manh. 
Heer Mr. N. de Voogd van der Hum, en marcheerde van daar naar het Exercitie-veld. - Hier wierden 
twee nieuwe kostbare en zinrijke Vaandelen ontrold, die, onder het uiten van weinige zeer gepaste 
woorden, dooreene weldenkende Vaderlandsche Vrouwe de Schutterije ten geschenke wierden 
aangeboden. Waarop de Wel Ed. Manh. Collonel de volgende aanspraak deed: 

Edele Manhafte Heeren Officieren, Onder-Officieren en Schutteren dezer plaats. 

Daar wij in 't begin van dit jaar door de beveelen van 's Lands Staten, onze eenige en wettige 
Souverainen, zijn opgeroepen, om de wapens te aangorden, om ons tot eene mannelijke ver-
deediging tegen al wat vijand van ons Vaderland en onze vrijheid is, bekwaam te maken, zoo 
beleeven wij den tijd, op welke Bodegravens Schutterij, zoo hoofden als Leden, den lof moet 
ontfangen voor haren ijver, voor hare vorderingen in eene Wapen-oeffening, die Neerlands 
Landzaten hunne kragten leert kennen e'n gebruiken, - die haar bekwaam maakt, 's Lands 
wettige Constitutie, het gezag der Overigheid en Wetten te handhaven, - hunne eige Vrijheid, 
Have en Goederen te beschermen,- en eene schrik en geesel te zijn, van, en voor allen, die de 
Constitutie, de Vrijheid en rijkdom van Land en Ingezetenen zoeken te belagen. 
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Laat ik U mijn genoegen betuigen, Vaderlanders, - Gij, die met mij hoofden zijt, van deze ge
wapende Gemeente, - Gij hebt met mij aan den zwaren taak gearbeid, om dit lighaam op te 
rigten, en op vasten voet te stellen, - Gij hebt Uwen tijd niet alleen daaraan opgeoffert, maar 
ook als edelmoedige Nederlanders uwe beurzen geopend, opdat niets zoude ontbreken, 't geen 
de Wapen-oeffening ligt, aangenaam, en luisterrijk konde maken. 

Van dit zelve genoegen moet ik u verzekeren, Gij Schutters, die uit inzigt van de nuttig- en 
noodzakelijkheid der Wapen-oeffening, de bezwaarlijkheid wel hebt willen op U neemen, 
zonder u van laffe redenen te bedienen, om U daarvan, en te gelijk van het bevel der Overig
heid te onttrekken. Daardoor toont Gij Vaderlanders te zijn, en voorzigtiger dan andere, die 
onwillig zijnde, zig te oeffenen, moedwillig weerloos blijven, ten prooy des eersten dwinge-
lands, die hen aanvalt. 
Dit uw gedrag, Vaderlanders, wekt de mildadigheid van veele uwer Meede-Burgeren, zoo 
Vrouwen als Mannen, als ook van veele andere, buiten deeze plaatze woonagtig, op, waardoor 
wij in staat gesteld werden, niet alleen het volstrekt noodzakelijke, maar ook veel, dat tot 
cieraad dienen kan, aan te schaffen. 
De dag van heden, geeft ons daarvan een der heugelijkste blijken, - Eene edelmoedige Vader-
landsche Vrouwe, Vrouwe Jacoba Maria Havicius Verwout Huysvrouw van den Heere Evert 
Retel, bij ons hooggeschatte Luitenant Collonel dezer Schutterij, uwen vlijt en yver in den 
Wapenhandel willende belonen, bied u deze kostelijke en fraaije Veldtekenen ten geschenke 
aan.- Kunnen wij ze anders als met dankzegging ontfangen? En wie onzer zal niet wenschen, 
dat de gewapende Vrijheid haare Vaendels eeuwig voere, en met deze Vaendels den roem, 
Vrijheids- en Vaderlands-liefde dezer Vrouwe vereeuwigen. 
Ik kan dus niet af, edelmoedige Vrouwe, Uwel-Ed. uit mijnen naam, en die der gansche Schut
terij, voor dit edelmoedig en aanzienelijk geschenk hartelijk dank te zeggen, met toebidding, 
dat uwe edelmoedige en Vaderland-lievende denkwijze, U en den Uwen tot in het laatste na-
geslagt tot eer en roem, en bij ons ai:,n tot dankbaarheid en hoogachting zal strekken. 

Nu wierden de Vaendels overgegeven. 

Gij Heeren Vaandrigs, ontfangt deze kostelijke Eer- en Veldtekenen dezer gewapende Schut
terij uit de hand eener Vrouwe, als uit de hand der Vrijheid,- draagt ze als Helden, waar de 
nood of het belang des Vaderlands ze vordert. Met derzelver behoud staat de eer dezer Schut
terij - met derzelver verlies vervalt derzelver roem, de zinnebeelden van Vrijheid, van Vader
landsliefde, en van Dapperheid - Uw staale vuist verlieze haar nimmer, dan te gelijk met het 
verlies van het dierbaar leven. 

Antwoord van den eersten Vaandrig 

Mevrouw. - Ik ontfang dit geschenk - deze banier, uit uwe hand, als uit de hand der Vrijheid. 
-Ik voel mijne verpligting, om het te beschermen. - Ik beloof zulks van ganscher herte en plegtig. 
-Dit staal zal niet in de schede gaan, voor dat het hem gevelt hebbe, die het mij ontweldigen 
wil. 

Dankbetuiging van den tweeden Vaandrig 

Met vreugde ontfing ik de tijding mijner aanstelling door den manhaften Krijgsraad van dezen 
Ambagte. Vol dankbaarheid ontfang ik dit Vaandel uit Uwel Ed. Vrouwen handen, als het ver
zamelend teeken onzer Schutteren, omme hetzelve volgens deszelfs zinnebeelden te handha
ven en te verdedigen. Ik hoop, dat de God des Vredes de harten der Ingezetenen dezer Repu
bliek zoo goedaardig zal bestieren, dat wij met behoud van onze dierbare Vrijheid, eerlang 
eene algemeene eensgezindheid en liefde onder dezelve zien heerschen; dat wij door dezelve 
Goddelijke Goedheid van alle geweld mogen bewaart worden. Zijt ook verzekert, Edele Me
vrouw, dat onverhoopt het tegendeel gebeurt, dit pand der Vrijheid door mij, altoos na orders 
mijner Overheid zal gedragen werden, en dat niets als een errlijke dood mij hetzelve zal kunnen 
ontrukken, vertrouwende, dat mijne Officieren altoos mijne helfmoedige Voortgangeren en 
onze brave Schutteren onze navolgers zullen zijn. 
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Waarop de Heer Collonel weder voortvoer, als volgt: 

Gij mijne Meede-Officieren, gij Schutters van deze aloude Ambagts-Heerlijkheid, ziet op Uwe 
Wapens, ziet op deze Vanen, - laten wij ze nu tot onze oeffening gebruiken, niet alleen, maar 
ook in tijden van nood en geweld ons daarvan tot onze verdediging te kunnen bedienen. 
-Nimmer kunnen wij onze Voorregten genoeg waarderen, - wel toegerust en wel geoeffend, 
kunnen wij den grijzen stok en 't weerloze wigt, ons goed en ons leeven verdedigen, en den 
Vijand van Vaderland en Vrijheid, den loon voor zijne verdiensten geven.-
Laten wij oeffenen, en door ons voorbeeld de tragen beschamen-. Laten wij ons oeffenen en 
door onze vaardigheid en moed, onze vijand met vreeze vervullen; - zoo zullen wij de vrede 
bestendig, onze Vrijheid zeker, en onze Woningen veilig maken. 

Deze plegtigheid verrigt zijnde, manoeuvreerde en vuurde de Schutterije. 

- Ontleend aan de Zuid-Hollandsche Courant, wordt uitgegeven bij Rijk Paling Willemsz in 't 
Post Comptoir te Woerden. 
Ao 1785 No 110, woensdag, den 14 den September. 

HENDRIK VERHOEF en de GEBROEDERS DE WITT 

VERHOEF, (HENDRIK) gebooren te Woerden , doch, ze. 
dert, Zilverfmid in 'sGraavenhage, ftaat in 's Land« Gefchie-
denisfen gebrandmerkt, al« de voornaamfte bewerker van den 
fchroomlijken oproer in die Hofplaats , welke, ten laatfte, 
uitliep in het alfchuwetijkat raoordtoneel, 't welk immer ge
opend wiertk. Een ijverig voorftander zijnde van het Huis 
van Oranje, en, diensvolgens , een geflagen vijand van al 
wat geoordeeld wïerdt, de verheffing van dat Huis te weder-
flreeven, hadt hij een zo feilen haat opgevat tegea de broe
ders JOHAN en KORNELis DE WITT, dat hij, op den dag, op 
welken de beide Staatsmannen omkwamen, zich van een Staa
ten-roer voorzien, en daar op twee Kogels hadt lasten loo-
pen, hebbende voorts God gebeeden , tot het van kant hel
pen der broederen te mogen medewerken, of zelve omkoo-
men. VERHOEP diende ate Schutter onder het Blaauwe Vaan
del, daar Kapitein van was ZACKARIAS DE ZWART, naderhand 
tot Vroedfchap van 'f Graavenhage bevorderd. Bekend zijn 
de beweegingen, al vroeg in den voormiddag van Saterdag, 
den twiniigften Augustus des Jaars 1672, toen raen den Raad-
penfionari» JOHAN DE WITT lLtiglijk na de Gevangenpoort ge
lokt hadt, om zijnen broeder KOKKELIS van daar te haaien. 
Om de rust, zo 't heette, te bewaaren , hadden de Burger-
Kompagnlen, aan verlcheiden oorden, post gevat. Het Blaau
we Vaandel, waar onder VERHOEF behoorde, trok na den 
Singel. In het optrekken derwaarts had: hij eene Kompagnie 
Ruiters toegeroepen : de Prins boven! de Witten orderI 
wie V ändert meent, dien flaa de donder ! Naderhand plaat-
fte zich dit Vaandel nader aan de Gevangenpoort. Midlerwijl 
gedroeg zich VER HOEP dermate onfluüaig en oproerig, en 
floeg zo bedreigende woorden tegen de DE WITTEN uit, dat 
zulks ter kennisfe der Regeeringe kwam; wordende hij , 
diensvolgens, eerst door den Burgemeester JOAN HAAS, afzon-
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derlijk, en voort«, op het Stadhuis ontbooden zijnde, door 
de Wethouderfchap op eene vriendüjke wijze verzogt, van 
zijn voorneemen af te zien. Doch de booswigt hadt alle eer 
vergeetert. De beleefde waai fchu wing der Regeeringe met 
fchamperheiJ beantwoordende, keerde hij onbefchoft den rug, 
en verliet al fchektende het Stadshuis, om zich wederom bij 
zijne makkers te voegen. In den r.aamiddag, toen 'er onder 
de menigte eenige onverduldigheid ontftondt , over het lang 
vertoeven der Gehroederen op de Gevangenpoort, was VER
HOEF een der eerflen, welke op de deur fchoot, om dezel
ve te openen. Toen dat mislukte, liep hij na het Voor
hout , en onthaalde aldaar den Smid van zijne Hoogheid eenige 
mokers, hamers en breekijzers, om met dezelve de deur te 
beuken. Toen dezelve van binnen geopend was, ßoof flraks 
VERHOEF de trappen op, na het Vertrek, alwaar de broeders 
hun deerlijk lot verwagtten. KORNELIS DE WITT lag op een 
Ledekant. Derwaarts vliegt de Zilverfmid, fchuift onbezuisd 
de Gordijnen open, en drijft den Ruwaart toe: Verraader] 
gij moei flerven: bid God en bereid u. Op de vraag des 
Ruwaarts, Vrienden, wat heb ik misdaan ? Gij zijt een 
Prinfenmoorder, duwde hem de andere tegen, een Verraai 
der, een Schelm', haast u. De Ruwaart, daar op de bee-
nen van het Ledekant iteekende, en bemerkende dat een der 
burgers, in zijne Kamermuilen, deszelfs water gemaakt hadt: 
Trek aan maar, voerde hem daar op VERHOEF toe , */ is 
yaor u flegts om een korten tijd te doen. De Ruwaart was 
de eerfte, dien men na buiten hadt gefleurd. Hem volgde de 
Raadpenfionaris, wordende bij de hand geleid door VERHOEF, 
welken hij vraagde, vroome burger, hoe gaat dit 20? te
vens, zo als VERHOEF naderhand verhaalde, hem aanziende 
met een gelaat, zo fcherp en ernftig, dat het hem verbaasde. 
Nogthans betigtte hij den Raadpenfionaris van Landverraad; 
waar tegen deeze zich kortelijk verdeedigde , zo dat het 
van anderen gehoord wierdt; die voorts begonnen te roepen, 
dat VERHOEF zich met Heer JOHAN verßondt , en deizelfs 
goudbeurs al weg hadt. Waar op VERHOEF toornig wotdenT 
de, den Raadpenfionaris van zich fiootte, met deeze woor
den , Neemt den Schelm dan , en bruit met heat voor den 
Duivel Naa dat het grqwelftuk volvoerd was, begaf zich 
VERHOEF, 'savonds omtrent half tien uure, na de Strafplaats, 
om den vermoorden de harten uit het lijf te haaien, zo als 
hij met groote verwoedheid deedt; verwonende voorts de
zelve, in zekeren herberg, aan eenigen zijner vrienden; wel
ken hij voorts berigte, dezelve aan den Prinfe of na Engeland. 
te zullen zenden; 't welk, egter, niet gefchied is , alzo hij 
de harten in Terebinthijn - olie bewaarde, en ze dikmaals plagt 
te vertoonen, 

Wegens de verdere lotgevallen van VERHOEF ontmoeten wtj 
het volgende berigt. Zijnen Zilverfmids - Winkel verlaaten 
hebbende, wierdt hij Waard te Voorburg. Hier maakte hij, 
eerlang, zich aan zo veele flraatfehenderijen en andere fchehn. 
ftukken fchuldig, dat het Geregt hem in verzekering deadt Eêö-
men, en hij vervolgens, door Baljuw en Manmn van Khijn-

23 



land, ter openbaare geesfelinge; en eene gevangenisfe in het 
Tuchthuis voor vijftig jaaren, veroordeeld wierdt. In de 
maand November des Jaars 1677 wierdt dit Vonnis te Leiden 
uitgevoerd, onder de in 't oogloopende blijken van het ge
noegen eener menigte van aanfchouweren in des booswigts 
fchande, vooral van eenlge Studenten, die, tegenover hec 
Schavot, etlijke Vloolfpeelders geplaatst hebbende^ dezelve, 
terwijl de geesfelitig volvoerd wierdt, lustig lieten fpeelen. 
VERHOEF wierdt, egter, eetlang uit het Tuchthuis gedaakt, 
en begaf zich toen met der woon na Utrecht. Verdere bij
zonderheden aangaande zijne laatfte jaaren zijn niet tot onze 
kennïsfe gekoomen. 

JAN WILS overleden 

Op 80-jarige leeftijd overleed te 's -Gravenhage Jan Wils. De architect Jan Wils werd op 22 februari 
1891 te Alkmaar, als zoon van een aannemer geboren. Van 1913 - 1918 was hij verbonden aan het 
bureau van de grote bouwmeester H.P. Berlage. Hij onderhiel o.a. contacten met de bekende archi
tect Gerrit Rietveld. Uit die contacten kwam in 1917 de „Stijlgroep" voort. In 1921 verliet Wils 
evenwel de groep. 
Een typisch stijlontwerp van Wils uit die tijd was het hotel-restaurant „De dubbele Sleutel" te 
Woerden. 
In de speciale editie van de Woerdensche Courant ter gelegenheid van Woerden 600 jaar stad, werd 
terecht geschreven: „Nog steeds houden wij vol, dat het verdwijnen van dit hotel zonder meer een 
verlies voor Woerden moet worden genoemd." Het is immers altijd te betreuren als een creatie van 
een groot bouwmeester wordt gesloopt. 
Jan Wils won in 1928 de Ie prijs met zijn ontwerp voor het Olympisch Stadion te Amsterdam. 
Hierdoor werd hij terstond internationaal vermaard en erkend. In Amsterdam vinden wij van hem 
verder nog het Citroè'ngebouw (1930), het Citytheater (1936), het van Swindentheater en de elec-
tnciteitscentrale Hemweg (1954). Zijn laatste ontwerp was het crematorium Ockenburg in den 
Haag. 

Gr. 

CONTRIBUTIE 
De penningmeester maakt ons erop attent dat nog niet alle leden hun contributie, minimum f 10, 
over 1972 hebben voldaan. 

INHOUD 

p 13 Het stadsrecht, door C.J.W. Gravendaal. 

p 14-20 Vaartuigje uit de Romeinse tijd komt te voorschijn bij graafwerkzaamheden te Alphen 
a/d Rijn - Zwammerdam door P.C. Beunder. 

p 20-22 De schutterij te Bodegraven in 1785. 
p 22-24 Hendrik Verhoef en de Gebroeders de Witt. 
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Uw spaargeld goed en veilig belegd bij de 

NUTSSPAARBANK 
SINDS 1871 

VOOR AL UW BANKZAKEN ZOALS: 

Aan- en verkoop effecten 
Alle Buitenlandse betaalmiddelen 

Alle verzekeringen 
Spaargirorekeningen voor salaris of pensioen enz. 

Compleet verzorgde vakantiereizen. 

WOERDEN WESTDAM 4 TELEFOON 4342 
Dagelijks geopend. 

Openingstijden Rijdend Bijkantoor Woerden: 

* Prunuslaan hoek Hazelaarstraat 
Maandag en Donderdag van 13.00 - 14.15 uur. 

Tooropstraat hoek Jan Steenstraat 
Maandag en Donderdag van 14.30 - 15.45 uur. 

Vossenschanslaan hoek Pr. Mauritssingel 
Maandag en Vrijdag van 10.30 - 11.45 uur. 

Boekhandel Zuijderduijn 
Kruisstraat 4 - Woerden - tel. 2076 

HEEFT VOOR U RUIME KEUZE IN : 

^k WAARDEVOLLE BOEKEN OP CULTUREEL GEBIED 

* BETERE ROMANS 

* GOEDE JEUGDLECTUUR 



KENT U DE GESCHIEDENIS 

VAN UW EIGEN FAMILIE? 

Betrouwbaar en deskundig 
archiefonderzoek wordt voor 
U verricht door 

N I C O P L O M P 

G E N E A L O G I S C H I N S T I T U U T 

Beatrixstraat 23 - Zegveld (Postbus 31 - Woerd.. 
Telefoon (03489) 383 


